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Ata da Reunião Ordinária da Comissão Permanente dos 

Direitos da Pessoa Idosa da OAB SP. 
 
Aos 19 dias do mês de agosto de 2020, às 14h00, realizou-se reunião ordinária 
da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, via plataforma digital Google 
Hangouts Meet.  
.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
1 - Dr. Aridelson Carlos Cesar Turíbio 
2 - Dra. Bernadete Maria de Souza da Silva 
3 - Dra. Daniela Curciol 
4 - Dra. Elza Valadão Rossi 
5 - Dr. Leandro Tadashi Ishikawa 
6 - Dra. Maria Clara da Mata Anjos 
7 - Dra. Vivian Regina Erlichman 
 
  
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 
1 - Abertura da reunião às 14h09 com os agradecimentos do Presidente a todos 

os membros presentes. 

2 - Agendamento com a Presidente Subseção da OAB de Barueri-SP, Dra. Ana 

Luiza, em 27/08/2020 às 15h, na qual comparecerão Dr. Aridelson, Dra. Maria 

Clara, e o Conselheiro Dr. Pascoal, com a finalidade de planejamento em 

conjunto de evento de uma semana do Idoso em setembro/2020 em Barueri-SP, 

objetivando parceria com o Conselho Municipal do Idoso de Barueri-SP, Rotary 

Barueri, e buscar mais parceiros para a realização do evento, e convite a 

membros das Comissões e Subseções da OAB para participarem do evento 

colaborando no Plantão Jurídico. 

A seguir o Presidente convidou o Dr. Leandro Tadashi para a participação da 

Subseção da OAB de Carapicuíba-SP no evento. 

Em seguida Dra. Maria Clara se propôs a convidar o Presidente da Subseção da 

OAB de Carapicuíba e de Jandira para a participação no evento, e tratar com o 

Shopping Barueri espaço, data e horário para a realização do evento. 

3 – Realização da próxima live pela plataforma Zoom, convites de especialistas 

para realizar a Live, bem como convites ao presidente do Conselho Estadual do 

idoso, Presidentes da Subseção da OAB de Carapicuíba e Barueri. 

4- Eleições do Conselho Estadual do idoso, informando o Presidente que se 

encontram abertas as inscrições até a data de 08/09/2020, abrindo a palavra 

para os membros que tiverem interesse em se candidatar,  colocando-se como 
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interessadas, e restando indicadas a Dra. Irma, Dra. Ana Carolina e Dra. 

Bernadete para concorrerem as eleições. 

5 - Dra. Danielle Curciol aceitou ser nomeada como Coordenadora de Grupo que 

terá como objetivo auxiliar a criação de Comissões de Idosos nas Subseções 

que ainda não as tenham, conforme disposto no Provimento 181/2018, do 

Conselho Federal da OAB. 

6 - Considerações finais sobre os temas pautados na reunião. 
7 - Encerramento da reunião às 16h55. 


